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KÖVETKEZMÉNY NÉLKÜLI MULASZTÁSOK A HUMÁN-

KÖZSZOLGÁLTATÁSOKBAN – HOZHAT-E VÁLTOZÁST A MULASZTÁSI PER? 

 

Idén január elsején lépett hatályba a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(Kp.), amelynek új jogintézménye a mulasztási per. Jelen tanulmány arra keresi a választ, 

hogy eme új jogintézmény alkalmas-e a humán-közszolgáltatásokban elszenvedett sérelmek 

jogi értelemben vett orvoslására, és ha igen, miképpen. 

 

I. Mulasztások a humán-közszolgáltatásokban 

 

Kiindulópontként érdemes tisztázni, mi tekinthető mulasztásnak a humán-közszolgáltatások 

nyújtása során, és hogy ezek jogi szempontból hogyan értelmezhetők. 

A humán-közszolgáltatásokhoz való hozzáférés alapjogias jellegét ugyan elismeri az 

alkotmányjog, azonban e szolgáltatások igénybevételére való jogot nem alapjognak, hanem 

államcélnak tekinti
1
. Az Alkotmánybíróság 54/1996. (XI.30.) AB határozatában fejtette ki, 

hogy az „Alkotmány 70/D. §-ában foglalt lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez 

való jog biztosítása olyan alkotmányos állami feladatot jelent, amelyet az állam […] szervei 

[…] révén valósít meg. Ennek keretében az állam – egyebek között – egészségügyi 

intézményhálózat működtetésére és az orvosi ellátás megszervezésére köteles. Az 

egészségügyi intézményhálózat és az orvosi ellátás körében az Alkotmánybíróság elvontan, 

általános ismérvekkel csak egészen szélső esetekre korlátozottan határozhatja meg az állami 

kötelezettség kritikus nagyságát, vagyis azt a szükséges minimumot, amelynek hiánya már 

alkotmányellenességhez vezet. Ilyennek volna minősíthető például, ha az ország egyes 

területein az egészségügyi intézményrendszer és az orvosi ellátás teljesen hiányozna. Az ilyen 

szélső eseteken túl azonban az Alkotmány 70/D. §-ban meghatározott állami kötelezettségnek 

nincs alkotmányos mércéje. A lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog 

tehát önmagában alanyi jogként értelmezhetetlen, az az Alkotmány 70/D. § (2) bekezdésében 

foglalt állami kötelezettségként fogalmazódik meg, amely magában foglalja azt a 

kötelezettséget, hogy a törvényhozó a testi és lelki egészség bizonyos területein alanyi jogokat 

határozzon meg.” Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint tehát csupán az vezethető le az 

                                                 
1
 Halmai–Tóth 2008. 303. o. 
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Alkotmányból, hogy az államnak kötelessége valamiféle színvonalú humánszolgáltatást 

nyújtania, de alkotmányellenesnek csak az lenne tekinthető, hogyha egyáltalán nem nyújtana 

egészségügyi szolgáltatást. 

Noha a fent idézett alkotmánybírósági határozat kifejezetten az egészségügyi 

szolgáltatásról szól, az bízvást alkalmazható a hasonló szerkezet szerint szabályozott oktatásra 

és szociális szférára is. Az oktatáshoz való jog is csak elvont jogosultság (a művelődéshez 

való jog) formájában jelenik meg az Alaptörvényben, amely ennek részleteit szintén államcél 

formájában bontja ki
2
. Hasonló a helyzet a szociális biztonsághoz való joggal

3
. Az 

Alaptörvény az Alkotmányhoz képest is alacsonyabb szintre helyezi viszont az egészségügyi 

ellátásokhoz fűződő jogot: míg az Alkotmány a lehető legmagasabb szintű testi és lelki 

egészséghez való jogot határozta meg
4
, addig az Alaptörvény már csak általánosságban 

mondja ki, hogy mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. 

A fenti rövid áttekintés alapján látható, hogy alkotmányjogi szempontból csak szélsőséges 

esetekre mondható ki, hogy az állam mulasztást követ el a humánszolgáltatások nyújtása 

során
5
. Hozzá kell tenni azonban, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

(Eütv.) konkrétan is deklarálja az egészségügyi ellátáshoz való jogot, aminek 

részjogosítványait voltaképpen az egész törvény és végrehajtási rendeletei bontják ki
6
. 

A mulasztás jogi fogalma azonban nemcsak az alkotmányjog, hanem a közigazgatási jog 

irányából is megközelíthető. Az államilag szervezett humán-közszolgáltatások nyújtása 

tipikusan közintézeteken keresztül történik, amelyeknek egy-egy állami szerv a fenntartója. 

Az ő felelősségük, hogy gondoskodjanak mindazon – személyi és tárgyi – feltételekről, 

amelyek a közszolgáltatás nyújtásához szükségesek. E feltételeket törvény határozza meg, 

amelyeket rendeletek konkretizálnak. Az Eütv. például a 155. § (2) bekezdés a) pontjában 

határozza meg, hogy az egészségügyi intézmény fenntartója köteles biztosítani az általa 

fenntartott egészségügyi intézményben az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges 

szakmai feltételeket. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 4. § 9. 

pontja szerint a fenntartó az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a köznevelési 

intézmény működéséhez szükséges feltételekről gondoskodik. 

                                                 
2
 XI. cikk (1)-(2) bekezdés 

3
 XIX. cikk 

4
 70/D. § 

5
 Az Alkotmánybíróság vélhetően nem gondolt arra, hogy ezek a szélsőségek több mint húsz évvel a 

határozatának megszületése után akár valóságosak is lehetnek. A háziorvosi ellátórendszerből 2018-ban már 

annyi háziorvos hiányzik, hogy 331 körzet tartósan (több mint fél éve) betöltetlen, míg 19 településen 2005 

folyamatosan tartósan betöltetlen a praxis. Noha erre létezik jogi megoldás (gyakorlatilag az, hogy a háziorvosok 

illetékességi területeit megnövelik a betöltetlen körzetekkel, vagyis „helyettesítés” útján nyújt az állam ellátást), 

a tényleges háziorvosi kapacitás kisebb az előírtnál. Kérdés, hogy a 6335 körzet hány százalékának kell 

betöltetlennek lennie, hogy az alkotmányossági minimumhatár alá kerüljön a szolgáltatás színvonala. A 

legrosszabb egyébként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a helyzet, ahol a 472 háziorvosi praxisból 44 tartósan, 

8 pedig már 2005 óta betöltetlen. (Az adatok forrása: https://oali.aeek.hu/praxiskezelo-nyilvtartas/tartosan-

betoltetlen-korzetek/95-tajekoztato-a-tartosan-betoeltetlen-haziorvosi-koerzetekrol.html ) 
6
 Erről ld. részletesen Hidvéginé–Sáriné 2012. 30-37. o. 

https://oali.aeek.hu/praxiskezelo-nyilvtartas/tartosan-betoltetlen-korzetek/95-tajekoztato-a-tartosan-betoeltetlen-haziorvosi-koerzetekrol.html
https://oali.aeek.hu/praxiskezelo-nyilvtartas/tartosan-betoltetlen-korzetek/95-tajekoztato-a-tartosan-betoeltetlen-haziorvosi-koerzetekrol.html
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Az a fenntartó tehát, amelyik nem gondoskodik a közszolgáltatás nyújtásához szükséges 

feltételekről, jogszabályt sért. A jogalkotó azt az elvet érvényesíti, hogy igyekszik a lehető 

legaprólékosabban meghatározni azokat a személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a 

szolgáltatás nyújtásához minimálisan szükségesek. Ennek eredményeként született például az 

egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) kormányrendelet, és ehhez kapcsolódva az 

egészségügyi szolgáltatások nyújtáshgoz szükséges szakmai minimumfeltétrelekről szóló 

60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet. Miközben ez utóbbi rendelet láthatóan teljeskörűségre 

törekszik, könnyen eshet annak csapdájába, hogy teljesíthetetlen feltételeket támaszt. Szinte 

lehetetlen, hogy egy nagyobb kórház folyamatosan megfeleljen valamennyi tárgyi feltételnek, 

gondoskodva például arról, hogy a hisztológián mindenkor legyen konyhai mérleg, diktafon 

és kukta vagy hogy a gasztroenterológián legyen videómagnó vagy DVD-felvevő
7
 – ezek ma 

már laikus szemmel is jócskán elavultnak számítanak. Ezt pedig azt eredményezheti, hogy az 

intézmény folyamatos jogsértést követ el, jogszerű magatartása ellenőrizhetetlen és 

kikényszeríthetetlen, ami a jogszabály komolyan vehetőségét is megkérdőjelezi. Az 

egészségügy ráadásul különösen olyan terület, amely állandó, rohamos fejlődésben van. Az 

aprólékos szabályozás így korlátja is lehet a minőségi szolgáltatásnak – könnyen lehet, hogy a 

legmodernebb orvosi eszközök, felszerelések évről évre is változnak. Ha egy progresszív 

intézmény követi a változásokat és beszerzi a modern felszereléseket, jogi értelemben 

mégsem felel meg a minimális szolgáltatási szintnek – miközben a valóságban éppen 

túlteljesíti azt. 

Hasonló a helyzet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelettel, amely 2. 

mellékletében például azt írja elő, hogy a tanterem sötétítőfüggönyének az ablak lefedésére 

alkalmas méretűnek kell lennie. Azt azonban nem határozza meg a rendelet, hogy a 

sötétítőfüggöny legfeljebb hány fotont engedhet át, így a fenntartó sosem lehet biztos abban, 

hogy az iskola rendelkezésére bocsátott függöny alkalmas-e a funkciójára, így megfelel-e a 

jogszabályi követelményeknek. Vagy: a jogalkotó azt is rögzíti, hogy a kórházban hány WC-

nek kell lennie, arról viszont már nem szól a rendelet, hogy a helyiségben WC-papírnak is 

rendelkezésre kell állnia, a csészén ülőkét kell rögzíteni, és gondoskodni kell arról, hogy 

üzemeljen a vízöblítés. Számos olyan egészségügyi intézmény van Magyarországon, ahol a 

mellékhelyiségekből a fenti feltételek legalább egyike-másika hiányzik – jogi értelemben 

mégis megfelel a minimális feltételeknek a szolgáltatás. 

Bár abszurdnak tűnhetnek a fenti példák, a fentiekből levonható fontos tanulság, hogy 

kudarcra van ítélve az a jogalkotói próbálkozás, amely a humán-közszolgáltatások 

nyújtásának pontos feltételeit jogszabályban határozza meg. A túl részletes szabályozás csak 

szükségképpeni jogsértésekre vezet, miközben jóformán lehetetlen tökéletes pontossággal 

definiálni a megfelelő szolgáltatási színvonalat – viszont a szabály akár a progresszivitás 

korlátját is jelentheti. A túlaprózott jogszabályokat két módon lehetne kiváltani. 

                                                 
7
 Ld. a rendelet 2. mellékletét 



 

Asbóth Márton: Következmény nélküli mulasztások a humán-közszolgáltatásokban… 

 

300 

 

Egyrészt gondoskodni kell arról, hogy a fenntartók számára rendelkezésre álljon a 

szükséges mennyiségű anyagi forrás, hogy a szolgáltatást elfogadható színvonalon legyenek 

képesek nyújtani. A fenntartók jó minőségű szolgáltatás nyújtásában érdekeltek, és nagy 

többségüknek a kellő szakértelem is rendelkezésére áll, hogy képesek legyenek minőségi, jog- 

és szakszerű szolgáltatás kiépítésére, nyújtására. A minimálist el nem érő szolgáltatási 

színvonal oka gyakran az anyagi források szűkösségéből eredeztethető. 

Másrészről vitás esetekben a jogalkalmazó gyakorlata határolhatná körül a szolgáltatás 

nyújtásának pontos tartalmát. Jogalkalmazó alatt itt elsősorban azt a közigazgatási hatóságot 

kell érteni, amelyik hatósági eszközökkel gondoskodik a megfelelő szolgáltatási színvonalról. 

Az egészségügy rendszerében ez az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

(ÁNTSZ), illetve 2017. márciusi megszűnése
8
 óta különböző jogutódjai, elsősorban a fővárosi 

és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) 

hivatalai, és az EMMI helyettes államtitkárává vált országos tisztifőorvos. A szolgáltatás 

jogszerűségének garantálására elsődlegesen a működési engedélyezési eljárás szolgál, 

amelynek szabályait a már hivatkozott 96/2003. (VII. 15.) kormányrendelet rögzíti. A 

rendeletből kiderül, hogy a hatóság a működési engedélyezési eljárás keretében helyszíni 

szemlét is tarthat
9
. Ezen kívül is történik azonban ellenőrzés, mégpedig előre meghatározott 

és közzétett ütemezés szerint, amelynek célja a jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi, 

szakmai minimumfeltételek, a szakmai szabályok, protokollok, illetve közegészségügyi 

előírások teljesítésének vizsgálata
10

. A hatóságnak lehetősége van szankciós jogkörével élve – 

többek között – kötelezni az észlelt hiányosságok pótlására, bírságot kiszabni vagy akár a 

működési engedélyt visszavonni
11

. A Társaság a Szabadságjogokért nevű jogvédő szervezet 

által kezdeményezett közérdekűadat-igénylésből kiderül, hogy az ÁNTSZ 2014 és 2016 

között csak ritkán és kis mértékben élt a bírság kiszabásának lehetőségével. Az adatok szerint 

a hároméves periódusban az összes állami fenntartású egészségügyi szolgáltatóval szemben 

mindössze 407 esetben történt intézkedés. Az ÁNTSZ 3 év alatt 111 alkalommal 

figyelmeztetett és további 220 esetben hozott kötelező határozatot. Bírságot mindössze 75 

esetben szabott ki, amelynek átlagos összege 48 600 Ft volt.
12

 

A fenti adatokból az rajzolódik ki, hogy az ÁNTSZ csekély intenzitással él(t) az 

egészségügyi szolgáltatás jogszerűségének kikényszerítésére rendelkezésére álló eszközeivel. 

Nyilvánvalóan nem lehet cél, hogy egy állami szerv magas bírságösszegekkel sújtsa a szintén 

állami pénzből működő, egyébként is rendkívül alulfinanszírozott állapotban lévő 

egészségügyi szolgáltatókat. Az azonban fontos lenne, hogy a jogsértésekhez szankciót 

                                                 
8
 Lásd az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi 

háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 

378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 19–21. §§-ait. 
9
 Ld. elsősorban a 9. §-t 

10
 16. § (1) bek. 

11
 16. § (2) c), d), g) pontjai, valamint ld. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. 

évi XI. törvény 13/A. §-át, elsősorban az aa) pontot. 
12

 korhazifertozes.tasz.hu/mit-csinalt-az-antsz-2014-2016-kozott-korhazi-fertozesekkel  
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kapcsoljon, mindenekelőtt azért, hogy ilyen módon biztosítsa az egészségügyi szolgáltatások 

elfogadható színvonalát. 

A fenti idézett, a működési engedélyezési eljárásról is szóló kormányrendelet 17. § (2) 

bekezdése szerint az egészségügyi államigazgatási szerv soron kívüli ellenőrzést folytat le 

rendkívüli esemény, valamint panaszbejelentés kivizsgálására. A statisztikából az is kitetszik, 

hogy a 3 év alatt 246 vizsgálat folyt le állampolgári kezdeményezésre, azonban érdemi 

eredményt (kötelező határozatot, szankciót) ezek is csak elvétve eredményeztek. 

Az eddigiekből az látható, hogy az egyes humánszolgáltatások – közülük is különösen az 

egészségügyi szolgáltatás – nyújtására vonatkozó szabályok, illetve a szabályozás módja 

csekély mértékben képes arra, hogy a megfelelő minőségű szolgáltatásnyújtást garantálja. 

Erre sokkal inkább a jogalkalmazó lenne képes, amely azonban jóval kevésbé aktív, mint amit 

a jogszabályok lehetővé tesznek, és mint amit az egészségügyi szolgáltatók száma vagy a 

betegforgalom indokolna. Kérdés, hogy a hatósági aktivitás hiánya tekinthető-e jogi 

értelmében vett mulasztásnak, és ha igen, akkor kapcsolható-e hozzá jogkövetkezmény. 

 

II. A mulasztási per és a humán-közszolgáltatások 

 

A Kp. 127. §-a szerint a mulasztási per a közigazgatási szerv közigazgatási cselekmény 

megvalósítására vonatkozó, jogszabályban rögzített kötelezettségének elmulasztása esetén 

kezdeményezhető. A törvény pontosan meghatározza e rendelkezés fogalmait. Ennek 

megfelelően közigazgatási cselekménynek az alábbiak tekinthetők: 

– az egyedi döntés; 

– a hatósági intézkedés; 

– az egyedi ügyben alkalmazandó – a jogalkotásról szóló törvény hatálya alá nem 

tartozó – általános hatályú rendelkezés; 

– a közigazgatási szerződés.
13

 

A közigazgatási szerv fogalmába pedig – a 4. § (7) 1. pontja értelmében, némi 

egyszerűsítéssel – az alábbiak tartoznak: 

– az államigazgatási szerv; 

– a helyi önkormányzat képviselőtestülete és annak szerve; 

– a nemzetiségi önkormányzat testülete és szerve; 

– a köztestület, a felsőoktatási intézmény; és 

– a jogszabály által közigazgatási cselekmény megvalósítására feljogosított egyéb 

szervezet vagy személy. 

                                                 
13

 Ld. a 4. § (3) bekezdését 
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A fentiek áttekintése azért volt szükséges, mert még a szabályokat látva sem egyértelmű, 

hogy a közszolgáltatásokat közvetlenül nyújtó közintézetek esetleges mulasztásai a Kp. 

hatálya alá vonhatók-e. 

Lehetne ugyanis akképp érvelni, hogy a közintézet egyedi döntésének minősül, amikor 

megrendeli a kötelezően előírt felszerelési tárgyakat, eszközöket vagy munkavégzésre 

irányuló jogviszonyt létesít a szolgáltatást közvetlenül nyújtó, jogszabály által előírt 

végzettséggel rendelkező szakemberrel. Noha az ilyen aktusok alapvetően polgári jogiasak, 

erős közjogi elem bennük az, hogy jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében kötik őket. 

(A munkavégzésre irányuló jogviszonyok a közintézeteknél elsősorban közalkalmazotti 

jogviszonyokat jelentenek, amelyek szintén erős közjogi jelleggel bírnak.) Ekképp a 

közintézet egyedi döntésének mint közigazgatási cselekménynek az elmaradása illeszkedik a 

mulasztási per definíciójába. A jogalkotó nem utal arra (még a jogszabály indokolásában 

sem), hogy az egyedi döntés alatt hatósági jellegű döntést értene, így kizárólag a bíróságon 

múlik, hogy a törvény fogalma alá illeszkedőnek ítéli-e a közintézet ilyen jellegű egyedi 

döntését – illetve annak elmaradását. 

Hasonlóan kérdéses, hogy a Kp. személyi hatálya kiterjeszthető-e e körben a közintézetre. 

Vélelmezhető, hogy a jogalkotó „a jogszabály által közigazgatási cselekmény 

megvalósítására feljogosított egyéb szervezet vagy személy” fordulata alatt olyan, nem 

államigazgatási vagy önkormányzati szerveket értett, amelyeket jogszabály kivételes jelleggel 

ruház fel hatósági jogkörökkel. Erre példa az állatorvos, amely járványos állatbetegségek 

gyanúja esetén rendelkezik hatósági jogkörökkel
14

, de bizonyos helyzetekben a közintézet is 

hozhat hatósági döntést – a közigazgatási jog ilyennek tekinti például az érettségi 

bizonyítvány kiállítását, amelyet az iskola végez. A jogszabály szövegéből azonban nem 

következik, hogy az idézett fordulat alatt ne lehetne a közintézeteket akkor is érteni, amikor 

nem hatósági tevékenységet végeznek. Ha ugyanis elfogadjuk, hogy a Kp. szerint egyedi 

döntésnek minősíthető az a döntés, hogy a közintézet a minimumfeltételekről szóló rendelet 

előírásait teljesítve valamilyen eszköz beszerzéséről dönt, akkor ezzel egyúttal a személyi 

hatály feltételei is teljesülnek. Hiszen jogszabály jogosítja fel a közintézetet annak a 

döntésnek a meghozatalára, hogy beszerezze az előírt felszereléseket, vagy alkalmazza az 

előírt szakembereket. 

Kérdéses ugyanakkor, hogy a jogalkotó szándéka kiterjedt-e ezekre a jogviszonyokra, 

amikor a fent elemzett fogalmakat tartalommal töltötte meg. A Kp. indokolása mindenesetre 

nem igazít el ebben a kérdésben, úgyhogy ismét csak a jogalkalmazóra van bízva, hogy egy 

ilyen ügyet befogadhatónak fog-e tartani. 

Amíg – a fentiek szerint – kérdéses, hogy a közintézet mulasztása közvetlenül, mulasztási 

perben orvosolható-e, két közvetett mód mindenképpen létezik. A közintézet fenntartója és a 

szakmai igazgatást gyakorló szerv ugyanis egyértelműen a Kp. hatálya alá tartozik, mégpedig 

a következőképpen. 
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Az állami közintézet fenntartója ma már az esetek túlnyomó többségében államigazgatási 

szerv. Csak néhány olyan kivétel hozható, ahol az önkormányzat maradt a fenntartó (ilyenek 

például az óvodák, a bölcsődék, egyes hajléktalanellátó intézmények, anyaotthonok), vagy 

amit speciális módon szerveznek meg (mint például a háziorvosi ellátást). A Klebelsberg 

Központ, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság mind központi hivatal, vagyis államigazgatási szerv, amelynek – mint ahogy 

az az első részben látható volt – kötelessége gondoskodni arról, hogy a szolgáltatás 

nyújtásához meghatározott feltételek rendelkezésre álljanak a közintézetekben. Az erről szóló 

döntéseik elmaradása alapozhatja meg a mulasztási pert.
15

 

Az első részben az is látható volt, hogy a közintézetek szakmai igazgatását végző szerv 

miképpen tud mulasztást elkövetni, amely mulasztási per útján válhat orvosolhatóvá. Mivel e 

szervek ráadásul hatósági jogviszonyok keretében jogosultak ellenőrizni és szankcionálni a 

jogsértő szolgáltatást nyújtó közintézeteket, e viszonyok immár minden kétséget kizáróan a 

Kp. hatálya alá tartoznak. 

 

III. Az egyéni sérelem 

 

A Kp. 128. § (1) bekezdés a) pontja szerint a mulasztási per megindítására az jogosult, akinek 

jogát a mulasztás közvetlenül érinti. A mulasztási per tehát nem használható egyfajta actio 

popularis gyanánt, annak ellenére sem, hogy ha a közszolgáltatás alacsony színvonala miatt 

indul ilyen eljárás, és a bíróság marasztaló ítéletet hoz, az szinte biztosan túlmutat az egyéni 

sérelem orvoslásán, és legalábbis egy szűkebb közösség – pl. az adott település 

onkológiájának betegei – életében hozhat változást. 

A jogorvoslat közérdekű jellegét az is erősíti, hogy a mulasztási per a humánszolgáltatások 

esetében általában valamilyen nem reparálható sérelemre irányul. Arra, hogy a beteg nem 

kapta meg a megfelelő ellátást, vagy ha az iskolában nincs megfelelő képzettségű pedagógus, 

nem nyújt közvetlen orvoslást a mulasztási per – hiszen mire az eljárás lezajlik, a beteg másik 

intézményt keresett, meggyógyult (vagy meghalt), a tanuló felsőbb osztályba lépett. Ráadásul 

a mulasztási per kizárólag az elmaradt közigazgatási cselekmény pótlására irányul, és még 

csak másodlagosan sem lehet például személyiségijog-sérelem miatt sérelemdíj vagy 

kártérítés megállapítását kérni (szemben például az adatvédelmi perekkel
16

), így ez a 

személyes, reparatív funkció is hiányzik. 

A fentiekből az látszik, hogy a mulasztási per a humán-közszolgáltatás alacsony 

színvonala miatt elszenvedett sérelmeknek csak igen csekély hányadában vetődhet fel 

egyáltalán mint lehetőség – és sok esetben (különösen akkor, ha az alperes a közintézet) még 
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 Külön vizsgálatot igényelne, hogyan ítélhető meg az állami feladatellátásban – az állammal kötött 
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az is komoly kérdés, hogy a bíróság egyáltalán befogadna-e ilyen keresetet. Összefoglalva az 

alábbi feltételeknek megfelelő ügy lehet alkalmas: egy olyan mulasztás, ami 

– humán-közszolgáltatás nyújtása során keletkezik; 

– a fenntartó vagy a szakmai igazgatást végző hatóság, esetleg a közintézet egyedi 

döntésének, intézkedésének hiányával van összefüggésben; 

– valakinek a jogát közvetlenül érinti; 

– ágazati törvényben rögzített anyagi jogi jogosultságra alapszik; és 

– egy éven belül történt
17

. 

Egy tavalyi eset jól példázza, hogy a körülmények milyen speciális együttállására van 

szükség ahhoz, hogy mulasztási per legyen kezdeményezhető – ugyanakkor azt is, hogy ez 

mégsem elképzelhetetlen. A sajtóban is nyilvánosságot kapó esetben
18

 egy beteg halálához 

hozzájárult, hogy az ajkai kórházban használt CT-berendezés évek óta nem felelt meg a 

minimumfeltételekről szóló rendelet előírásainak. Az elhunyt beteg lánya közvetlenül az 

ÁNTSZ-hez fordult, kérve az ügy körülményeinek kivizsgálását; a vizsgálatot le is folytatták, 

és megállapították, hogy a halált nem orvosi hiba okozta, hanem az a jogellenesen működő 

CT-berendezésre vezethető vissza (az elavult eszköz olyan rossz felbontású képet készített, 

hogy azon nem lehetett észlelni a kezdeti stádiumú daganatot). 

A fent összefoglalt eset rámutat, hogy az egészségügyi ellátás hiányosságai miatt 

kezdeményezett mulasztási per legnagyobb buktatója az orvosi műhiba lehetősége. Az esetek 

többségében bizonyára nagy kihívás lesz azt bizonyítani, hogy a sérelem nem az orvos 

tevékenységére, hanem a tárgyi vagy személyi feltételek hiányára vezethető vissza. Ugyanez 

a probléma a szociális ellátások körében is releváns, de az oktatással összefüggésben jelenik 

meg még élesebben. Itt ugyanis jóval áttételesebb az összefüggés a szolgáltatás színvonala és 

az abból fakadó esetleges sérelem között. Ha a biológiai szertárban nincs csontváz, attól még 

sikerrel felkészülhet a tanuló akár az emelt szintű biológiaérettségire, viszont aligha tudja 

bebizonyítani, hogy ha megbukik, az arra vezethető vissza, hogy a csontváz hiányzott. 

 

IV. A humán-közszolgáltatások hiányosságai miatt indított mulasztási per lehetséges 

jelentősége 

 

A fentiek tükrében joggal adódik a kérdés, hogy ha valóban a sérelmek töredékében indítható 

csak mulasztási per, a jogintézmény efféle használata talán nem is felel meg a jogalkotói 

szándéknak, és ezzel összefüggésben kétséges, hogy a bíróság egyáltalán befogadná-e a 

keresetet, valamint egy elhúzódó eljárás nem alkalmas a személyes sérelem orvoslására, 

akkor valójában lehet-e egyáltalán értelme ilyen eljárások kezdeményezésének. 
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E tanulmány egyik első megállapítása az volt, hogy a szakmai igazgatást végző szerv nem 

látja el megfelelően a feladatát, amikor a minimumfeltételeknek megfelelő szolgáltatási 

színvonalat kellene kikényszerítenie. Pedig erre a célra nincsen más, hatékony jogi 

mechanizmus. Az állam szolgáltatói kudarcának tekinthető, hogy nem gondoskodik legalább 

a maga által (rendeletekben) meghatározott színvonal betartásáról. A szolgáltatások – ezek 

közül is elsősorban az egészségügyi ellátás – igénybevevői számára ugyanakkor ez a helyzet 

sokszor rendkívül sérelmes, különös tekintettel arra, hogy a rövid életű (2007 és 2010 között 

működő
19

) Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetése óta nincs hatékony betegpanaszra 

sem lehetőség. 

Kényszerű helyzetnek tekinthető tehát a mulasztási per efféle kreatív kihasználása, és 

aligha várható, hogy a sérelmet szenvedett betegek a műhibaperekhez hasonló számban 

kezdeményezzék az eljárást. Arra azonban alkalmas lehet a jogintézmény, hogy rámutasson a 

humán-közszolgáltatások jogszabályban előírt színvonalának kikényszerítésére hivatott 

hatóságok működési hiányosságaira, és arra, hogy lehetséges jogi következményt fűzni az 

alacsony színvonalon nyújtott közszolgáltatás igénybevételekor keletkezett sérelmekhez. Ez 

izgalmas kísérlet lenne magyar közigazgatási jog alkalmazásának történetében. 
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*** 

OMISSIONS WITHOUT CONSEQUENCES IN PUBLIC SERVICES: WOULD ACTIONS 

RELATED TO OMISSION BRING CHANGE? 

 

Whilst many recipients of the Hungarian public services—such as public health care, 

education or social services—experience failures on a daily basis, it is uncertain how these 

failures can be determined by law. As of January 2018, a new legal instrument is available: 
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the action related to omission. It is not clear however whether this kind of action can be used 

against omissions in public services. 

Hungarian constitutional law does not consider the right to access public healthcare, public 

education or social services as human rights—rather aims for the state. Administrative law, 

however, describes very precisely the resources in staff and equipment. This means that 

failing these rules means that the service is against the law. Authorities shall force public 

service providers to operate lawfully. Data indicate that authorities do not exercise these 

rights properly as there are no real consequences of unlawful services. 

Although the new legal instrument of the action related to omission certainly has other 

purposes than repairing harms on rights caused by unlawfully provided services, the legal 

framework fits. Test cases could find out whether this is the legal instrument to repair harms 

on rights suffered because of unlawfully provided public services. Successful cases would 

also point out that consequences can be forced when the authorities in charge would not 

execute their powers. 

 

 


